Päivitetty 20.12.21

Edlevo ja Muksunetti varhaiskasvatuksen työvälineinä
Edlevo on mobiili-/websovellus vanhemmille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon
sekä varhaiskasvatusaikojen ilmoittamiseen.
Muksunetti on pedagoginen alusta, jonka osat toiminnot näkyvät myös Edlevossa.

1.Näin saat ohjelmat käyttöösi
Lataa Edlevo-sovellus sovelluskaupastasi. Kun huoltaja kirjautuu selaimella Edlevoon 2 kertaa, tulee
automaattisesti myös Muksunetin käyttöoikeus.
Edlevon selainversion linkki löytyy mm. Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden
verkkosivuilta. Suosittelemme käyttämään joko Chrome tai Firefox selainta.

2. Edlevo tiiviissä muodossa
Tiedotteet ja kalenteri
Tiedotteet-toiminnon kautta vanhempi voi lukea varhaiskasvatuksen lähettämät ajankohtaiset
tiedotteet.
Mikäli olet sallinut ilmoitukset, saat mobiilaitteellesi ilmoituksen, kun uusi tiedote on julkaistu.
Kalenteri-toiminnon kautta huoltaja voi seurata Muksunetin pääsivun kalenteria.
Viestit
Viestit on väline varhaiskasvatuksen ja vanhempien välisille viesteille. (Viestit toiminto tulee käyttöön
myöhemmin).
Hoitoajat
Hoitoajat on sovellus, jota kautta huoltajat ilmoittavat lasten varhaiskasvatusajat ja etukäteen tiedossa
olevat poissaolot.
Varhaiskasvatuspaikka
Voit irtisanoa lapsen varhaiskasvatuspaikam.
Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai
mobiilitunnistautumisella. Kun käyttäjä kirjautuu sisään mobiilisovellukseen, kirjautumistiedot
tallennetaan viikoksi. Web-versiossa eli selaimessa on käytössä kertakirjautuminen.
Edlevon mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web-version käyttöön suosittelemme
joko Chrome tai Firefox selainta.
Edlevon on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Varhaiskasvatusajat tulee ilmoittaa aina edellisen viikon maanantaihin ja tiistain väliseen yönä klo
00:00 mennessä, jolloin alkaa niin sanottu sulkuaika. Jos varhaiskasvatustarpeessa tulee muutoksia
sulkuviikon aikana, niistä pitää olla yhteydessä suoraan lapsen päiväkotiryhmään.
Hoitoajat ilmoitetaan kokonaisina viikkoina ja jokaiselle päivälle tulee olla merkintä eli joko
hoitoaikavaraus tai poissaolo.
Ainoastaan virallisilla huoltajilla on mahdollisuus käyttää sovellusta.

3. Muksunetti tiiviissä muodossa
Muksunetin käyttöoikeus tulee automaattisesti kahden Edlevo-kirjautumisen jälkeen.
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Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa ohjelmaan, avautuu ensin Oma profiili -näyttö, jossa voit muokata
omia henkilökohtaisia asetuksia. Omassa profiilissa voit esim. valita Muksunetissä käytettävän kielen:

Muksunetin toiminnot
Kirjauduttasi ohjelmaan näet ylävalikon. Valikossa on erilaisia valintavaihtoehtoja ja osassa niistä on
alivalikkoja.

Valikossa on seuraavat toiminnot
Etusivu: Tästä pääset aina aloitussivulle
●
Tiedotteet: Täällä on kaikki julkaistut tiedotteet (Tiedotteet näkyvät Edlevossa)
●
Kalenteri: Kalenterissa näytetään lasten kalenteritapahtumat. Tämä toiminto on käytössä
●
lapsesi ryhmän tarpeiden mukaisesti. (Merkinnät näkyvät Edlevossa)
Viestintä: Tänne kerätään kaikki viestit. Täältä myös lähetetään uusi viesti. (Viestit toiminta
●
tulee käyttöön myöhemmin Edlevossa kautta).
Omat sivut: Täällä on lapsiryhmän omat sivut. Kannattaa seurata erityisesti ryhmän
●
mahdollisesti julkaisemia blogeja.
Lapsi: Lapsi, jonka tietoihin käyttäjällä on oikeudet.
●
Ulos: Uloskirjautuminen
●
Muksunettiin kertakirjaudutaan varhaiskasvatuspalveluiden verkkosivulta löytyvän Muksunetti-linkin
kautta. Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai
mobiilitunnistautumisella.

